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Tak for introduktionen, Jesper. Og tak til alle jer der har prioriteret at bruge én – eller måske 

endda to dage - på at lægge vejen forbi Høje Taastrup. Det er jeg meget glad for – og I må 

selvfølgelig meget gerne blive i Nærheden – vores ny bydel, som skal være forbillede for 

fremtidens bæredygtige forstad. Vi har plads til mindst 8.000 nye indbyggere bare 7 km 

herfra. 

 

I dag handler om grøn omstilling. Og spørgsmålet er: Kan 7000 arbejdspladser gå hånd i hånd 

med grønne visioner? Ja, det kan det. Grøn omstilling giver bedre bundlinje – og dermed mere 

vækst og i sidste ende flere arbejdspladser. Det gavner virksomhederne – og det gavner 

kommunen – og det gavner ikke mindst den enkelte, der kommer i job og dennes familie. 

[Bemærk at der stod 6.500 i invitationen] 

 

Dagen i dag handler om at få diskuteret – vendt og drejet - hvordan vi som kommune bedst 

muligt understøtter den grønne omstilling …omkostningseffektivt. Altså at den grønne 

omstilling kan gå hånd i hånd med, at virksomhederne kan vækste – samtidig med at 

virksomhederne enten kan bevare eller styrke deres konkurrenceevne. 

 

De seneste år har vi arbejdet målrettet på at blive en af de mest attraktive erhvervskommuner 

for virksomhederne at etablere sig i. Det er lykkedes, vi er igen i år kåret som den bedste 

erhvervskommune i Region Hovedstaden – og nummer ni på landsplan. Det forpligter – vi 

SKAL fastholde niveauet.  

 

Én af de ting vi gør – er aktivt at samarbejde med virksomhederne om at finde løsninger 

sammen med virksomhederne. Lad mig give et eksempel:  

 

Copenhagen Markets – Grøntorvet fra København – åbner i 2016 dørene til Nordens største 

marked for grøntsager og blomster i Høje Taastrup – tæt på København, Norden og Europa. 

Det betyder, at vi får 1500 nye arbejdspladser til kommunen.  

 

Som udgangspunkt er det ikke en klimagevinst at få Nordens største køleskab inden for 

dørene: MEN et meget tæt samarbejde mellem rådgivere, kommune og kommunens 

fjernvarmeselskab har betydet, at vi samtidig indvier første etape af et fjernkølingsanlæg, som 

altså både leverer køling til det gigantiske køleskab samtidig med, at det som biproduktet 

leverer varme til virksomhederne og boligejerne. Hvis I deltager i morgen, kan I selv se, 

hvordan byggeriet af ”køleskabet” skrider frem.  

 

Udover Copenhagen Markets har også Disa, DSB og Post Nord valgt at flytte hertil – og senest 

har Orbicon meldt sin ankomst. På få år har vi fået ca. 7000 arbejdspladser til Høje-Taastrup, 

så vi arbejder hele tiden på at være i tæt dialog med virksomhederne om deres behov. Fx har 

vi arbejdet tæt sammen med City2 om Nordens største tagbaserede solcelleanlæg, og vi har 

arbejdet sammen med Transportcenteret om en gasstation. 

 

God beliggenhed er et parameter for virksomhederne, men det er gode medarbejdere også. Vi 

har et stort overskud af mennesker, der pendler til Høje-Taastrup. Vi er nemlig i den gunstige 

situation, at vi har flere arbejdspladser, end vi har mennesker med bopæl i kommunen. Vi har 

rent faktisk et overskud af arbejdspladser på mere end 25 procent. 

 

I stedet for at de kører i tog og bil frem og tilbage hver dag, er vi ved at gøre klar til, at de kan 

bosætte sig i attraktive omgivelser tæt på det meste – og måske køre i elbil eller cykle i 

stedet. 

 

Vi gør klar til nye borgere i en ny bydel, som skal være forbillede for fremtidens bæredygtige 

forstad. Nærheden er navnet. Nær Heden, Nær København, Nær shopping muligheder og fritid 

og kulturaktiviteter, nær daginstitutioner og skoler og nær grønne områder som Hedeland. Der 

bliver netop nu gjort klar til, at ca. 3.000 nye boliger kan opføres. Ambitionsniveauet er højt. 

Og nu nærmer tiden sig. Vi tager første spadestik til en stor springhal allerede her i foråret. 



Vi er den første generation, der for alvor mærker konsekvenserne af de globale 

klimaforandringer – og vi er måske de sidste, der for alvor kan gøre noget ved det. Det er sagt 

før – og de kommende uger op til COP21 bliver det helt sikkert gentaget mange gange mere. 

Men det gør det ikke mindre presserende, det er vigtigt, at vi ikke kun snakker, men også 

handler. 

  

Vores grønne ambitioner og visioner er udviklet og modnet over en årrække.  

 

I 2008 indgik vi en Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredsningsforening. Tak til 

Danmarks Naturfredningsforening for at tage dette initiativ - Jens La Cour du skulle gerne 

være her i dag: Mange tak. Med aftalen i hånden fik vi et godt afsæt til at komme i gang. Vi 

indgik på den baggrund bl.a. en aftale om at gøre kommunens bygninger mere energivenlige 

for 74 mio. kr. via et ESCO-projekt.  

  

I 2009 fik vi tilsagn fra EU på 40 mio. kr. i støtte til at udvikle et CO2-neutralt byområde, 

nemlig Nærheden. Projektet hedder ECO-Life og afsluttes i løbet af 2016. Tak til Reto 

(Hummelshøj) fra Cowi for at have strikket projektet sammen, holde fast og kæmpe for 

projektet. ECO-life projektet er på mange måder forudsætningen for vores ”Kickstart af den 

grønne omstilling”.  

 

Godt fra start manglede vi nu kun en langsigtet strategi på energi- og klimaområdet. I 2014 fik 

vi tilsagn fra Energistyrelsen på 3 mio. kr. til at gå systematisk til værks – med analyser, 

vurderinger af vækstpotentialer og konkrete initiativer. Resultatet af analysearbejdet er omsat 

til 45 politisk vedtagne initiativer, der er i gang med at blive forankret i og udenfor kommunen. 

 

Og hvad så nu – ja vi er først lige begyndt på at tage fat. Der venter en rigtig stor, fælles 

udfordring forude.  

 

Vi er glade for at så mange kommuner og virksomheder har valgt at lægge vejen forbi 

Teknologisk Institut her i Høje-Taastrup, for at vi kan inspirere hinanden til at få ”kick-startet 

omstillingen mod det fossilfri samfund”.  

 

For at bidrage til at verdens ledere i løbet af december lander en ambitiøs global klimaaftale 

har vi valgt at tilslutte os COMPACT of Mayors. Faktisk har vi netop i dag fået det sidste 

materiale klar – så vi her tre uger efter, at vi beslutningen har det sidste på plads. 

 

Realdania er gået aktivt ind i at få samlet flest mulige kommuner inden topmødet i december. 

Pelle vil du sætte et par ord på, hvad COMPACT er og helt kort forklare, hvad der skal til for at 

støtte op om COMPACT of Mayors? 

 

 


